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REKOMMENDATIONER BOTTENVÅNINGAR

Mataffär samt eventuell mindre verk-
samheter inom dagligvaror. Även andra 
lokaler t.ex hantverkare/kontor. Eta-
bleringen är helt beroende av en stor 
mataffär

Stadsdelens viktigaste plats, med po-
tential för olika typer av kommersiell 
service och kultur. Här kan också gärna 
offentlig service som vård, arbetsför-
medling etc samlas. 

Mataffär samt eventuell mindre verk-
samheter inom dagligvaror. Även andra 
lokaler t.ex hantverkare/kontor. Eta-
bleringen är helt beroende av en stor 
mataffär

Rekommendationerna bygger på ökad korsnings-
täthet över kollektivtrafikstråket.
A-L ÄGE 

Här finns potential för kommersiella verksamheter med stort behov av 
höga flöden: dagligvaror, resturanger och kommersiell service som frisö-
rer, kemtvätt etcetera. Publika verksamheter inom kultur som bibliotek, 
gallerier och scener passar också här. 

B-L ÄGE 

Här finns viss potential för kommersiella verksamheter som dagligvaror, 
kommersiell service och kommersiell service. Men för att skapa aktiva 
bottenvåningar längs hela fasaden behöver dessa verksamheter blan-
das upp med verksameter med en viss publik karaktär, till exempel lo-
kaler för hantverkare, mindre kontor, co-working-ytor eller förenings-
lokaler. 

C-L ÄGE 

Här bidrar aktiva bottenvåningar till stadsliv samtidigt som verksamhe-
terna kan dra nytta av förbipasserande. Dock är flödena lägre och po-
tentialen för publika lokaler sämre. Det kan finnas möjlighet för butiker 
och restuaranger, men merparten av lokalerna används för till exempel 
hantverkare, mindre kontor, co-working-ytor eller föreningslokaler. 

D-L ÄGE 

Här är flödena lägre, samtidigt som bottenvåningarna ändå ligger längs 
viktiga stadsrum som skulle gynnas av aktiva bottenvåningar. Här bör 
detaljplan och utformning möjliggöra för lokaler, men bottenvåningarna 
kan användas för bostäder. 

E-L ÄGE

Här är potentialen för lokaler liten och bottenvåningarna kan användas 
för bostäder. För att bottenvåningarna ska bidra till en attraktiv stads-
miljö kan de i lugnare lägen (streckade linjer i kartan) med fördel utfor-
mas med egen entré till bostäderna och en liten förträdgård på cirka 1 
meter.

STADSRUMSANALYS FRÖSLUNDA, RÅBERGSTORP, LAGERSDAL
UNDERLAG TILL UTVECKLINGSPLAN

Eskilstuna kommun vill i projektet Stadsläkning bi-
dra till ökad livskvalitet genom attraktiva, hållbara 
stadsdelar. Inom stadsläkningsprojektet ingår Ut-
vecklingsplan för Fröslunda, Råbergstorp och La-
gersberg, som föreslår en förändrad struktur i södra 
Eskilstuna med 3800 nya bostäder och 1750 nya ar-
betstillfällen. 

Spacescape har analyserats planens möjligheter att 
bidra till stadsläkningsprojektets mål om att skapa 
en integrerad stadsdel med god servicetillgång. Ana-
lyserna har genomförts med hjälp av GIS-analyser 
av bland annat täthet, stråk och korsningstäthet. 

Analysen resulterar i en karta med lägen för lokaler 
och identifierar behovet av att tydliggare gestalta ett 
centralt grönområden som en grön mötesplats. Ana-
lysen visar också på en målkonflikt mellan snabb 
kollektivtrafik längs huvudstråket, och gående och 
cyklisters upplevelse längs samma stråk. Genom att 
prioritera kollektivtrafiken högt riskerar man att 
missa möjligheter till en integrerad stadsdel med 
god servicetillgång.  
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